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2022. november 13. Szentháromság utáni 22.”Kertvárosi” vasárnap 

 
 
„Nem láttam templomot a város-
ban, mert az Úr, a mindenható Isten 
és a Bárány annak a temploma.” 
                              Jelenések 21, 22 

 

Apostoli köszöntés:  

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyáktól, és a mi Urunk-
tól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében! Ámen. 
 
Köszöntés: Szeretettel köszöntjük jelenlévő és minket otthonukból 
követő Kedves Testvéreinket az új tanév harmadik kertvárosi vasár-
napján a Hódmezővásárhelyi Ótemplomból. Istentiszteletünk tartal-
mát honlapunkon is elolvashatják (http://www.vasarhelyiotemp-
lom.hu/) és letölthetik. 
 
Kezdőének: (a gyülekezet áll): istentiszteletünk kezdetén dicsőítsük 
Istenünket a 91. zsoltár 1. és 2. versével…”Örvendezzetek az erős Isten-
nek…” 
Fő ének: (a gyülekezet ül): folytassuk Isten dicséretét a 225. ének 1. 
és 2. versével. Így kezdődik: „Itt van Isten köztünk…” 
 
Fohász (gyülekezet áll): A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, 
Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. 
 
Lekció (gyülekezet ül): halljátok az igét a Zsoltárok könyve 84. ré-
széből az 1-5-ig és 11-13-ig terjedő versekből. 
A karmesternek: „A szőlőtaposók” kezdetű ének dallamára. Kórah 
fiainak zsoltára. 
 Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura! 
 Sóvárog, sőt eleped lelkem az Úr udvarai után. 
 Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez.  
 Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, 

http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
http://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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 a hová fiókáit helyezi oltáraidnál, 
 Seregek Ura, Királyom és Istenem! 
 Boldogok, akik házadban laknak, 
 szüntelenül dicsérhetnek téged! 
 Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, 
 mint máshol ezer.  
 Jobb az Isten háza küszöbén állni, 
 mint a bűnösök sátraiban lakni. 
 Mert nap és pajzs az Úr,  
 kegyelmet és dicsőséget ad az Isten.  
 Nem vonja meg javait az Úr azoktól,  
 akik feddhetetlenül élnek. 
 Seregek Ura, boldog az az ember, 
 aki benned bízik! 

 
Prófétai imádság (a gyülekezet áll) 
Imádkozzunk Kádár Ferenc énekversével: 
 

                        Krisztus, arra kérünk, 
                        Jöjj ide közébünk, 
                        Rád hallgatunk, nézünk,  
                        Ülj le, és beszélj! 
 
                        Tápláld égő vágyunk, 
                        Hogy téged imádjunk,  
                        Buzgó szívvel áldjunk 
                        Szeretetedért. 
                          
                        Gyermekednek szólíts, 
                        Tisztogatva gyógyíts, 
                        Vigyél oda, hol nincs 
                        Bűn, kín, pusztulás. 
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                        Látogasd meg néped,  
                        Oszlasd a sötétet, 
                        Szívünkben az élet 
                        Te légy, jó Urunk! 
                                                                              
Igehirdetés előtti ének: (a gyülekezet ül): készüljünk az igehirdetés 
meghallgatására az 225. dicséret 3. versével. Így kezdődik „Csodála-
tos Felség, hadd dicsérlek Téged…” 

 
Textus (a gyülekezet áll): halljuk meg Isten szavát, amint 
szól hozzánk a Jelenések könyve 21. részéből, a 10. és a 
22. versszakból: 

Elvitt engem (egy angyal) lélekben egy nagy és magas hegyre, és 
megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, 
a mennyből szállt alá.   
Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten 
és a Bárány annak a temploma. 
 
Igehirdetés (a gyülekezet ül): 

Kedves Gyülekezet, Szeretett Testvéreim! 
Talán senki nincs itt közöttünk, de tanítványaink között 
biztosan nincs, aki ne tudná, templomunk milyen jeles év-
fordulóját ünnepeljük ezekben az időkben. Háromszáz 

éve emelték ezt a templomot elődeink, Isten dicsőségére. (Tudjuk, 
hogy már korábban is állt itt egy fatemplom.) Hálásak vagyunk érte, 
gyönyörködünk benne, szeretnénk, ha a mi lelki otthonunkká is 
lenne.  
Másfelől, milyen lehangoló tud lenni, ha egy új településen vagy vá-
rosrészben járunk, körös-körül újnál is újabb házakkal, csodás, kacsa-
lábon forgó, vagy egyszerűbb építésű épületekkel. De van egy nyo-
masztó hiányérzetünk: ha ott nincsen templom! 
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Megszokta a szemünk, hogy a magyar tájat járva, de még általában 
Európában is, a vidéket járva, templomtornyok magasodnak a vá-
rosok, falvak közepén.  Egy jellegzetes templom akár egy egész város 
jelképévé válik. Hiányoznának a templomok, ha nem lennének ott. 
Amiről igénkben szó van mégis, egészen más, nagyon más „temp-
lomtalanság.” 
        Az immár öreg, Patmosz szigetére száműzött János apostol láto-
mást kap Istentől: bepillanthat a mennybe, a mennyei Jeruzsálembe, 
hogy aztán csodálatos vigasztalást adjon az akkor már keményen ül-
dözött keresztyéneknek. Amit lát, elmondhatatlan. Küszködik, hogy 
leírja a leírhatatlant, szavakba öntse, amit lehetetlen… azt a szépséget 
és dicsőséget, amit Isten készített az őt szeretőknek. 
Egyszer csak – az új Jeruzsálem leírásakor – arra eszmél, hogy temp-
lomot nem látott abban a városban. Nem, mert maga az Úr, a min-
denható Isten és a Bárány annak a temploma. Kőből, vagy fából épült 
templomra már nincs szükség, túlhaladott, elvesztette az értelmét. A 
mennyei otthonban, a szülői házban már nincs szükség külön talál-
kozó helyre. Ott már nem kell templom. De a templom nélküli vá-
rosba csak a múlandó templomokon keresztül érkezünk meg. Ne-
künk, itt és most kell a templom, szükségünk van rá. 
Most, amikor ezt a háromszáz éves évfordulót tartjuk, érdemes el-
gondolkodni azon, hogy miért is volt fontos elődeinknek, annyi előt-
tünk járt nemzedéknek, s itt Hódmezővásárhelyen is Isten népének, 
hogy házat emeljen az Istennek, hogy ez a város ne legyen templom 
nélküli település? 
Minden templom vallomás – a legdíszesebb katedrálistól a legegy-
szerűbb kis templomig. Ez a templom is vallomás: kell egy ház Isten 
számára. Nem azért, mintha neki lenne szüksége rá, hanem azért, 
mert nekünk van szükségünk arra, hogy legyen egy megszentelt hely 
az élő Istennel való találkozásra. Ő megtalálható igéje és Szentlelke 
által. Mit jelent neked a templom? – kérdeztem meg az előző, gyüle-
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kezeti istentisztelet némely tagját. Halljátok a vallomásokat: MENE-
DÉK, MEGNYUGVÁS, TALÁLKOZÁS HELYE, ERŐFORRÁS, BÉ-
KESSÉG, FELTÖLTEKEZÉS. 
Sok–sok vallás épít templomot a világon. Mi hát a templom? Kőbe 
faragott vallomás, segélykiáltás. Szükségünk van Istenre: az emberi-
ség az elvesztett Isten közelségébe sóvárog vissza, kísérti a Paradi-
csom. Emlékeiben ott él az Istennel való egykori kapcsolat. A temp-
lom honvágy egy elveszett világ után, Isten közelsége után. Megfi-
gyelték, hogy bizonyos költözőmadarak vándorlásuk során Afriká-
ból Dél-Amerikába tartva az óceán egy pontján sokáig köröznek. 
Arra jutottak a tudósok, hogy egy elsüllyedt földrész (talán, Atlan-
tisz?) csúcsai felett köröznek. Sejtjeik, ösztöneik mélyén ma is érzik, 
hogy ott valamikor leszállhattak, megpihenhettek, otthonra találtak. 
Az, hogy az ember templomot épít, isten-hiányát, szükségét juttatja 
kifejezésre. A templom az ember tanúskodása Isten mellett. De mi, 
keresztyének valljuk, hogy nem csak ennyi: Isten bizonyságtétele is 
az ember mellett, hogy hagyja magát keresni és hagyja magát megta-
lálni. Adta az igéjét és adta az Igét, a testté lett igét Jézus Krisztusban. 
Azóta a templom az a hely, amely már nemcsak a megváltásra szo-
rultságunkat juttatja kifejezésre, hanem, ahol azt a Megváltót hirdet-
jük, aki mindörökre és mindenkire elégséges áldozatot vitt végbe: 
megbékéltette Istent az emberrel. Ahol lehet találkozni az élő Isten-
nel. Ahol békességet lehet találni. Ahol átélhetjük a bűneinkből való 
szabadulást. S a templom az a hely is, amely emlékeztet minket, hogy 
Isten színe előtt éljük az életünket. 
Kell a templom, Isten köztünk lakásának a jele; annak, hogy „itt van 
Isten köztünk”… és Lelke által itt lehet bennünk is. 
Igen, fontos volt ez az elődeinknek. De kell-e nektek a templom, Test-
véreim? Akartok-e Isten közelségében élni? A zsoltáros így vallott 
egykor: „a házad iránti féltő szeretet emészt”1. 

                                                           
1 Zsolt 69, 10 
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Kell a templom, hogy az ég felé mutasson. Hogy ne feledjük, hova 
tartozunk, s hova tartunk; hogy a mi mennyei országunk odafönt 
van, ahonnan az üdvözítő Úr Jézus Krisztust is várjuk2; hogy nincs 
itt nekünk maradandó városunk; hogy ne csak ezért az életért, ezért 
a kenyérért törjük magunkat, amely elvész, hanem azért, amely meg-
marad3. Gyermekkoromból felrémlik egy kép, talán a templomban 
hallottam egy pap bácsitól. Egy ember dolgozik a szántóföldön, gör-
nyedezik, teljesen magába roskadva, miközben fölötte áll egy fényes 
alak, koronát nyújtva felé. Nem veszi észre, mert annyira lehúzza a 
föld felé görnyedése. Emiatt, koldus maradt, pedig király lehetett 
volna. Így járunk mi is, ha nem nézünk föl, ha nem keressük Isten 
Országát, odafönt, amerre a templom tornya mutat. 
Kell a templom, mert még nem vagyunk a templom nélküli város-
ban, mert még nem vagyunk készen. Mert szüntelen formálódnunk 
kell és lehet. Ha igaz, amit a költő mond, hogy: ”egy istenarc van el-
temetve bennem”4, akkor ez az arc, ez az isteni arc láthatóvá kell, 
hogy váljék. Ennek az eszköze az ige és a Szentlélek. Lehet változni, 
lehet ”szépülni”, lehet megújult életet élni! 
Kell a templom, hogy vízforrássá váljon számunkra, ahonnan merít-
hetünk, amely élővé, termékennyé teszi az életünket. Ezékiel próféta, 
aki népével együtt fogságban van, egyszer kap egy látomást Istentől: 
a templomban egy vízforrás fakad fel, élő víz, egyre nő, ontja vizét, 
aztán ez a víz kicsordul a küszöb alatt, s csak árad, árad szanaszét, 
élővé, termékennyé változtatva a sivatagot. Kelet felé folyik, a pusz-
tán át ömölve, aztán a sós tengerbe ömlik, amely meggyógyul tőle.  
Gyönyörű látomás! A templomban forrás fakad fel és kicsordul, hogy 
termékennyé tegye az életet, hogy áthassa a világot. Igen, a templom 
nem magáért van, a templomozásunk sem, hanem, hogy az élő víz 

                                                           
2 Fil 3, 20 
3 Jn 6, 27 
4 Reményik Sándor: Istenarc 
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(az ige) eljusson, kijusson a templomfalakon kívülre, hogy megter-
mékenyítse az emberek kisebb és nagyobb közösségeit, családok, em-
berek életét, hogy vége legyen a lelki sivárságnak és élet támadjon a 
nyomában. 
Kell a templom, hogy Isten gyermekei együtt legyenek s megérezzék 
a jó ízét, hogy milyen jó, hogy nemcsak Atyánk van, hanem testvére-
ink is vannak. Milyen elmondhatatlan érzés, mikor együtt lehetnek 
az Atya asztalánál! Különleges ígéretek kapcsolódnak az ilyen 
együttléthez. 
Két divatos felfogást látunk sok mai embernél: Az egyik azt hangoz-
tatja, hogy nekem az Atya kell, de a háza nem! Lehet otthon is imád-
kozni! (Aki így beszél, otthon valóban imádkozik?!) 
A másik meg azt mondja: nekem az Atya kell, de a testvérek nem 
kellenek. Mindkét felfogás hamis. Mitől fosztja meg magát az az em-
ber, aki így gondolkodik! Milyen szegény! Becsüljük meg mindkettőt, 
a templomot is, és a testvéri közösséget is! 
Kell a templom! Fontos a templom! De nem a templom a legfonto-
sabb! Templomot csak úgy szabad építeni, hogyha annak a tudatá-
ban készül, hogy Isten nem kézzel csinált templomban lakik. Ő nem 
köti magát helyhez, mégoly szép építészeti remekművekhez, művé-
szeti alkotásokhoz sem. Ott van mindenütt, ahol őt várják és segítsé-
gül hívják, ahol emberek a szívüket megnyitják előtte. S még ez sem 
minden, hogy örülünk a templomnak, értékeljük, megbecsüljük, azaz 
látogatjuk: nem kevesebbre hívattunk, mint hogy mi magunk is, mint 
élő kövek lelki házzá, szent templommá épüljünk fel! 
Templomot építeni nem könnyű, nagy vállalás. Háromszáz éve ezt 
megtették elődeink. De egy közösség, egy gyülekezet, egy család éle-
tét megépíteni legalább olyan nehéz és soha meg nem szűnő munka. 
Minden templomban és minden istentisztelet alatt folytatnunk kell 
azt a belső átalakulást, belső építkezést, amely egy új lelki minőséget 
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hoz létre bennünk5. Nincs felmentve egy szép, megújult templomot 
bíró gyülekezet a további erőfeszítéstől, hogy építkezzen: építse a lel-
kek templomát, s az embereket Krisztushoz vigye közelebb. Így int 
az apostoli szó: „… ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki 
házzá, szent templommá…!”6 
Ez a gondolat ihlette a nagy erdélyi költő, Reményik Sándor versét 
is, a Kövek zsoltárát. Egy részlet ebből: 
 
„Az az ember keresett, s megtalált. 
És azt mondta nekünk: Ti templom lesztek. 
 Falakká fogtok összeállani, 
És visszaveritek az Ige hangját, 
És visszazengitek az orgonát, - 
Az imádkozó nagy nyomorúságot 
S az áhítat szárnyaló énekét 
Szent nyugalommal veszitek körül. 
Halkan dobogni fogtok a falakban, 
Külön dobban meg minden kicsi kő, 
És mégis-mégis egy ütemre vertek, 
Egy óriási templom-dobbanással. 
Isten, ha akarja, a köveket 
Dobogtatja meg a szívek helyett. 
Így szólt hozzánk a templom-építő.  
Így beszélnek ma hozzánk a kövek.” 
 
A templom nélküli városba igyekszünk, de utunk múlandó templo-
mokon keresztül vezet. Most épp a Hódmezővásárhelyi Ótemplo-
mon keresztül. Becsüljük meg múlandó templomunkat, s Azt, aki 

                                                           
5 Rm 12, 2 
6 1Pt 2,5 
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igéje és Szentlelke által, hisszük, itt lakik, s akit majd a templom nél-
küli városban, a mennyben színről-színre láthatunk. Ámen! (Dr. Ká-
dár Péterné beosztott lelkipásztor) 
 
Ráfelelő ének (a gyülekezet ül): az igehirdetésre felelve énekeljük a 
225. dicséret 6. versét! Így kezdődik: „Jöjj, és lakozz bennem: hadd 
legyen már itt lenn templomoddá szívem-lelkem” 
 
Papi imádság (a gyülekezet áll):  
Mindenható Urunk! 
Hálát adunk neked templomunkért, s hogy hangzik benne irántunk 
megmutatott szereteted örömhíre. Bocsásd meg, ha nem értékeltük 
eléggé, bele sem gondoltunk abba, milyen kiváltság ez. Ha nem lát-
tuk ilyen világosan, hogy értünk van a templom, hisz munkálkodni 
akarsz az életünkben, be akarod tölteni minden hiányunkat, és a tel-
jes, örök életre hívtál meg minket. Kísérni akarsz egészen addig, míg 
meg nem érkezünk a templom nélküli városba, a te országodba. Se-
gíts, hogy ne szóljon hiába igéd egyikünk számára sem! 
Urunk! A világ sok részén keresztyén templomokat rombolnak le, s 
életüket is kockára teszik, akik vállalják a benned való hitüket. Ké-
rünk, vigyázd, őrizd őket! Térítsd magadhoz ezt a tőled messze sza-
kadt emberiséget! Hallgasd meg kérésünket az Úr Jézusért. Ámen. 
 

Úri imádság (a gyülekezet áll): Mondjuk el együtt, fenn-
hangon a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságun-
kat, a Miatyánkot! 

MI ATYÁNK, AKI A MENNYEKBEN VAGY, SZEN-
TELTESSÉK MEG A TE NEVED, JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD, LE-
GYEN MEG A TE AKARATOD, AMINT A MENNYBEN, ÚGY A 
FÖLDÖN IS. MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NE-
KÜNK MA, ÉS BOCSÁSD MEG VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS 
MEGBOCSÁTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK, ÉS NE VÍGY 
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MINKET KISÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL, 
MERT TIED AZ ORSZÁG, A HATALOM, ÉS A DICSŐSÉG MIND-
ÖRÖKKÉ. ÁMEN.7  
 
Adakozásra felhívás (gyülekezet áll): ismeritek a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érette-
tek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.8 
 
 

 

1. Anyakönyvi híreink: 

a) Keresztelés: 
 
Láda Eszter Julianna   2022.12.18. 
  
b) Temetés / megemlékezés: Elhunyt Zelenka Józsefné 

Zagyva Ilona (Sárrétudvari, 1940.11.22.) 6800 Hódmezővásár-
hely, Zsoldos u. 6. szám alatti lakos. Temetése 2022.11.22.-én 
(kedd) 10:30 órakor a Kincses temetőben. Vigasztalást kívá-
nunk a gyászban járóknak!   
 
c) Házasságkötés: Nem volt ezen a héten! 
 
 

d) Születésnap: Szeretettel köszöntjük nyilvántartásunk szerint 
az elmúlt héten születésnapjukat ünneplőket. Isten éltesse őket! 
„12Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ő, hogy melyik 
utat válassza. 13Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet.”9 
                                                           

 

 
9 Zsolt 25,12-13 
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Árva Szonja 11.07  Németh Nelli 11.10 

Bálint Henriett 11.07  Szatmári Kamilla Johanna 11.10 

Barta Péter ifj. 11.07  Tisza Beáta 11.10 

Benkné Gesztesi Zsuzsánna 11.07  Bányai Gábor 11.11 

Budácsik Szilvia 11.07  Benk Ákos Dr. 11.11 

Köpe Brigitta Réka 11.07  Bíró Áron Zsolt 11.11 

Csuka Mira Szonja 11.08  Csák Péter András 11.11 

Fenyvesi Luca 11.08  Horváth Gábor 11.11 

Jéga- Szabó Zsuzsanna 11.08  Kristó Tamás Bálint 11.11 

Mácsai Natália Éva 11.08  Prohászka Lili 11.11 
Medveczkiné Fekete Judit    
Rózsa 11.08  Bera Lina Franciska  11.12 

Paku Sándorné 11.08  Csuka Noel Dániel 11.12 

Patócs Dorottya 11.08  Horváth Gréta 11.12 

Sibán Mónika 11.08  Kenéz Kata 11.12 

Szabó Zsóka 11.08  Molnár Ernőné  11.12 

Szanda- Nagy Gabriella 11.08  Rohoska Botond 11.12 

Tóth Vince 11.08  Szenti Gabriella Noémi 11.12 

Dobrán Alex 11.09  Bálint Ákos 11.13 

Ferenczi Balázs 11.09  Fejes Lara 11.13 

Gera Angelika 11.09  Forrai Richárd Antal 11.13 

Gera Szilveszter Dániel 11.09  Horváth Zselyke Zora 11.13 

Kissné Láda Mária 11.09  Karsai Bálint 11.13 

Papp Vanda 11.09  Kis Viktória 11.13 

Rácz Nándor 11.09  Rabie Jumana Rosa 11.13 

Szenti Tibor József 11.09  Rostás Tamás Erik 11.13 

Tóth Blanka 11.09  Tóth Adrienn 11.13 

Vata Roberta Katalin 11.09    
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1. Hírek: 
 

a. A 300 éves fennállását ünneplő Bethlen Gábor Református Gimnázium 
és Szathmáry Kollégium kétnapos szakmai tanácskozást szervezett nov-
ember 11.-én és 12.-én a Református Pedagógiai Intézettel közösen interná-
tusvezetők és nevelők részére. A szakmai rendezvénysorozat előadásai a 
pedagógushivatás és motiváció témaköreit járták körbe, valamint kiemel-
ten foglalkoztak a kollégiumi hagyományokkal, a 21. század nevelőtanári 
kihívásaival. 
b. Gyülekezetünk idei év Adventjére is meghirdeti az „Asztalt terítesz…” 
szeretetszolgálati adománygyűjtését. Pénzbeli felajánlásokat a kb. tízezer 
forint értékű adománycsomagok összeállításához 2022. december 5-ig a 
11735067-20056821 bankszámlaszámra várjuk (Közlemény: „Asztalt terí-
tesz”) vagy készpénzben a Lelkészi Hivatalba (Zrínyi u. 5.), illetve az 
Ótemplomban elhelyezett adománygyűjtő perselybe. 
c. Az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola Ara-

nyossy Alapítványa november 19.-én jótékonysági bált rendez a Fekete 
Sas rendezvényház éttermében. Az est bevétele az intézményben folyó te-
rápiás foglalkozásokat támogatja. Vacsorajegyek 7500 Ft-ért, illetve támo-
gatójegyek 2000 Ft-ért az iskolában (Szék utca 5 szám) kaphatók. 
d. Egyházközségünk gyűjtést hirdet tradicionális vásárhelyi népi motívu-
mokkal készülő úrvacsorai készletekre. A jellegzetes helyi („újvárosi stí-
lusú”) zöld mázzal készülő egyéni kelyhek mellett, kerámia tálcák, boros-
kancsók és úrvacsorai kelyhek tervezésével és elkészítésével Ambrus Sán-

dor fazekasmestert, népi iparművészt bíztuk meg. A nem névre szóló, de 
egyénileg használható kelyhek támogatói díja 1000 Ft (Közlemény: „úrva-
csorai készlet”). Távolabbi tervünk egy-egy vásárhelyi hímzéssel készülő 
úrasztali terítő elkészíttetése is. Fentiekből mind az Ótemplomba, mind a 
tarjáni imaterembe készülne készlet. 
e. Kiszombor-Maroslelei Református Missziói Egyházközség adomá-
nyokat vár a maroslelei harangláb felállításának kivitelezéséhez. A harang-
láb felállítását követően méltó helyére kerülhet a régi, ’református iskola’ 
néven ismert épületben elhelyezkedő harang. A Harangszentelő ünnepsé-
get adventben fogják tartani, melyről a későbbiekben értesítéssel lesznek. 
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Az adományokat az egyházközségük bankszámlaszámára kérik utalni: 
11735074-23564578-00000000 (OTP), a közlemény rovatba „Adomány ha-
ranglábra” kérik beírni.   
f. KARÁCSONYI MEDITÁCIÓK – RÁKÁSZ GERGELY koncert lesz 
2022. december 02.-án 18:00 órától az Ótemplomban. Jegyek elővételben 
3.500,-Ft/fő egységáron vásárolhatók a Lelkészi Hivatalban (Zrínyi u. 5. 
szám). 
g. St. Martin koncert – Hódmezővásárhely-Ótemplomban 2022. decem-

ber 29.-én 18 h. Jegyek 2022. november 21.-től elővételben a Lelkészi Hiva-
talban 2.500,-Ft/db, a helyszínen 2.900,-Ft/db áron megvásárolhatóak. 
h. A Magyar Református Szeretetszolgálat 1358 gyermek karácsonyi kí-
vánságának valóra váltásához várja november 30-ig a felajánlásokat. 
Részletek a szeretetdoboz@jobbadni.hu  oldalon. A szeretetszolgálat olda-
lán további segítségnyújtási lehetőségek találhatóak a gazdasági nehézsé-
gektől leginkább szenvedő magyar családoknak és időseknek. 
i. Új Énekeskönyv érkezett. Az Ótemplomi Lelkészi Hivatalban ügyfélfo-

gadási időben, illetve vasárnap az istentiszteletek után az Ótemplomban 

megvásárolható, 3.300,- Ft/db áron. A digitális református énekeskönyv és 

hozzá hasznos tudnivalók megtalálható: https://enekeskonyv.reforma-

tus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/ 

j. Az istentiszteleteinket a You-tube csatornánkon10 ÉLŐ-ben követhetik, 

illetve utólag is megtekinthetik. Hétvégi istentiszteletünk a szokott rend 

szerint az Üzenet igehirdető lapon elérhető, illetve írásban a gyülekezet 

honlapjáról11 letölthető! 

k. Heti  igehirdető lapunkat újság formájában, azoknak a gyüleke-
zeti tagoknak címére juttatjuk el, akik ezt igénylik! Elvisszük postaládájába 
a lapot, ha azt a Lelkészi Hivatal telefonszámán (a nevet és a címet jelezve) 
kéri. Köszönjük az újság terjesztésében nyújtott segítséget!  
 
 
 
 

                                                           
10 https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw  
11 https://www.vasarhelyiotemplom.hu/  

mailto:szeretetdoboz@jobbadni.hu
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
https://www.vasarhelyiotemplom.hu/
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l. Kedves Testvérek! 
Az utóbbi hetekben több alkalommal a híradásokba került és megszólítta-
tott gyülekezetünk, mint oktatási intézményeink fenntartója, az alábbi nyi-
latkozatot jelentette meg a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református 
Egyházközség Elnöksége. 

NYILATKOZAT 
 

„Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, 
 amelynek tervezője és alkotója az Isten.” 

( Zsid 11,10) 
Október 5-én délután a város polgármestere, továbbá néhány más közsze-
replő közvetlenül a Bethlen Gábor Református Gimnázium főbejárata előtt 
tartott demonstrációt, amelyen sajtóhírek szerint az iskolát politikai elfo-
gultsággal vádolták. 
November 8-án a „Promenád24” internetes hírportálon „Az ellenzék legerő-
sebb bástyája lett a Bethlen” címmel jelent meg glossza, amely ellenkező irá-
nyú elfogultsággal vádolta intézményünket. 
Ezek az ellentmondásos minősítések is jelzik a nagy hagyományú iskolával 
szembeni fellépések indokoltságának megkérdőjelezhetőségét. 
Elhatárolódunk attól, hogy köznevelési intézményeinket aktuálpolitikai 
csatározások színtereként nevezzék meg. Figyelmünket továbbra is a va-
lódi feladatokra összpontosítjuk: a keresztyén nevelésre, diákjaink szemé-
lyiségfejlődésének támogatására és a hazaszeretetre. 
Az időtálló alapértékek és a református köznevelés három évszázados vá-
sárhelyi hagyományai melletti elkötelezett kiállás a „református iskola” 
eszményének képviselete és Krisztus szeretetének megélése a város tágabb 
közösségében is. 
Isten megtartó ereje által a templom és az iskola 300 éve erős toronyként, a 
történelem viharait is kiállva magasodik a város központjában. 
E hagyomány szellemében kérjük iskolai közösségeink tagjait, hogy tartóz-
kodjanak az olyan megnyilvánulásoktól, amelyek, mások számára ürügyül 
szolgálhatnak a vásárhelyi református köznevelés tekintélyének aláásására. 
Hódmezővásárhely, 2022. november 11. 

A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség Elnöksége 
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2. állandó gyülekezeti alkalmaink: 
a. Vasárnap 830 istentisztelet Tarjánban (Malom utca 15.) 
b. Vasárnap 930 istentiszteletet tartunk az Ótemplomban (Szőnyi u). 
c. Iskolai istentiszteletek vasárnaponként 1100 órától: minden hónap első 
vasárnapja Szőnyi alsós/felsős, 2. vasárnap Kertvárosi, 3. vasárnap Bethle-
nes, az utolsó vasárnap Szőnyi alsós/felsős alkalom. 
d. Hétfő 1600 - kivétel hónap első hétfője - imaóra a Gyüleke-
zeti Teremben. 
e. Hétfő 1600 - minden hónap első hétfőjén - ökumenikus 

imaóra, mindig változó helyszínekkel.   

f. Szerdán 1430 - minden páratlan héten - bibliaóra a Nyugdíjas Lakópark-

ban. A bibliaórán szívesen várjuk a környéken lakó idősebb, illetve mozgá-

sukban korlátozott gyülekezeti tagokat. 

g. Csütörtökön 1600 hétközi istentisztelet a Gyülekezeti Teremben.  

h. Minden hónap utolsó péntek, 1500 - presbiteri bibliaóra a Gyülekezeti 

Teremben. 

i. Pénteken 1730 ifjúsági bibliaóra a Gyülekezeti Teremben. 

j. Férfikör kéthetente, kedden 18 órától (minden páros héten) a Gyüleke-

zeti Teremben. 

k. Női kör kéthetente, kedden 17 órától (minden páratlan héten) a Gyüle-

kezeti Teremben.  

3. Hivatali órák: Lelkészi Hivatal: Zrínyi u. 5. sz. alatt hétfő, kedd, csütör-

tök: 9.00 – 16.00; péntek: 9.00 – 14.00; SZERDA SZÜNNAP. A Lelkészi Hi-

vatalt telefonon12 és e-mailen13 is el lehet érni. Akinek kérése van, valami-

lyen ügyben segítségre szorul, az kérjük, keressen bennünket! 

4. Kiadványaink: A kijáratnál kapható A hódmezővásárhelyi református 

Ótemplom Soukenik – Orgonája CD lemez; „Vásárhely kővel van ke-

rítve…” Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar CD lemeze; Szőnyi 300 

tanulmánykötet; Reformátusok lapja és az Üzenet igehirdető lapunk. A 

lépcsőfeljáró alatt Biblia, Énekeskönyv vásárolható az iratmissziónkban. 

                                                           
12 Ótemplomi lelkészi hivatal: 62/241-817, Bán Csaba lelkipásztor: 30/695-4254   
13 hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu 

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
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5. Adományaink:  

a) Fenntartói járulékok, persely- vagy egyéb adományok befizetése hét-
köznapokon a Lelkészi Hivatalunkban (Zrínyi u. 5) ügyfélfogadási időben, 
vagy bankszámlára utalással a gyülekezet 11735067-20056821 számú bank-
számlájára. Fenntartói járulék összege 2022-ben: A Presbitérium javaslata 
az egyházközség tagjai felé az áldozatvállalás mértékéről a következő: 

- a 18 évet betöltött önálló jövedelemmel nem rendelkező gyüleke-

zeti tagok számára évi 5.000,- azaz ötezer forint,  

- az önálló keresettel rendelkező gyülekezeti tagok számára évi 

15.000,- azaz tizenötezer forint,  

- a nyugdíjasok számára évi 10.000.- azaz tízezer forint.  

b) Alapítványunk: Kérjük, támogassa a Hódmezővásárhely Ótemplom 

Alapítvány hitéleti, kulturális, nevelő munkáját. Adószám: 18477807-1-06. 

Bankszámla szám: 11735067-20057107. KÖSZÖNJÜK! 

 

Záró ének (a gyülekezet ül): istentiszteletünk zárásaként énekeljük a 825. 

dicséret 1. és 4. versét; így kezdődik: „Hinni taníts, Uram”, ezután pedig 
nemzeti imádságunkat, a Himnuszt! 
 
Áldás: Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg 
szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen.  

 
A Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség hivatalos igehirdető lapja és értesítője. 

Adószám: 19982201-1-06 Számla szám: OTP Bank Rt. 11735067 -20056821. Az igehirdető lap megjelenik minden vasárnap, az értesítő 
esetenként. Alapította és szerkeszti Bán Csaba lp. Szerkesztőség: 6800 Hódmezővásárhely Zrínyi u. 5.  
Honlap: www.vasarhelyiotemplom.hu. E-mail: hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu Tel: 62/241-817 és 06/30/695-4254, vagy 
06/30/688-8197 Saját YouTube csatorna: VásárhelyiÓtrmplom  

 

 

mailto:hodmezovasarhely-otemplom@reformatus.hu
https://www.youtube.com/channel/UCfb5dBrfP7sTsfbWbAZf1Xw

